5. april 2019
Casestudium i Herning Kommune vedr. erhvervsPhD om sociale investeringer i børn og unge

Formål med casestudiet forskningsmæssigt og anvendelsesmæssigt
Forskningsmæssigt:
- Casestudiet skal kortlægge i hvilket omfang og hvordan kommunen har arbejdet med sociale investeringer
ift. udsatte børn, samt hvad kommunens erfaringer hermed er. Der er særligt fokus på, hvordan
investeringstilgangen fungerer i samspil med kommunens styring i øvrigt, og hvordan investeringstilgangen
oversættes til praksis.
- Casestudiet skal bidrage med inspiration til udvikling af vignetter (dvs. fiktive, men realistiske
sagsbeskrivelser), der kan anvendes til at undersøge praksis på tværs af kommuner
Anvendelsesmæssigt:
- Resultaterne af casestudiet præsenteres for Herning Kommune i skriftlig og mundtlig form. Det diskuteres
herefter bl.a. hvorvidt det er muligt at forbedre kommunens styringspraksis, samt mulige dilemmaer og
udfordringer forbundet hermed.
Fase 1: Overordnet kortlægning af praksis og rammerne for praksis (August – medio september).
Temaer
- Kommunens erfaringer med sociale investeringer.
- Faglige strategier og politikker ift. udsatte børn.
- Børneområdets økonomiske situation.
- Tilgangen til budgettering og styring vedr. udsatte børn.
- Overordnede organisatoriske rammer for myndighed og udførerområdet.
- Beslutningsprocesser og beslutninger om indsatser ift. udsatte børn og unge.
Ønsker om interviews
- Indledende interview med Stinne Højer Mathiasen om en generel indføring i børneområdet i Herning
Kommune samt Herningmodellen.
- Personlige enkeltmandsinterview med relevante chefer og relevante nøglepersoner for CBL og CBF –
evt. også CUO.
- Interview med en teamleder i myndighed.
- (Evt. en direktør – men det kunne også være noget vi drøfter relevansen af efter fase 1.)
Interviewene/møderne foretrækkes samlet på 2-3 dage. Afsæt gerne 1½ time pr. interview + ½ times pause.
Fase 2: Fokuseret dataindsamling (Medio september - oktober).
Temaer
- Opfølgning på eventuelle huller efter fase 1.
- Udvalgte interview ift. at få en nærmere forståelse af væsentlige temaer/beslutninger efter fase 1.
Ønsker om interviews
- Aftales i slutningen af fase 1. Forventet omfang: 4-5 interviews.
Fase 3: Drøftelse af casestudiets konklusioner og af handlemuligheder for kommunen (November december).
Indhold og tilrettelæggelse aftales nærmere senere.
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